
ท่ี อว ๐๖๕๕/ 

ถึง  หัวหนาหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

พรอมหนังสือฉบับนี้ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอสงหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0221.1/ว 151 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง การ
ติดตอราชการหรือการแจงขาวสารการติดตอสื่อสารกับหนวยงานราชการ ในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหนวยงาน จํานวน 9 หนวยงาน ดงันี้ 

1. สาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ี สศด 0702/ว 1103 ลงวันท่ี 16 เมษายน 2563
2. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี กษ 1301/ว 1287 ลง

วันท่ี 31 มีนาคม 2563 
3.สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ท่ี กค 1001/ว 1256 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563
4. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี อก 5101.1.1/ว 1103 ลงวันท่ี 10 เมษายน

2563 
5. กรมธุรกิจพลังงาน ท่ี พน 0401.1/ว 6740 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563
6. สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท่ี อก 0801/542 ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563
7. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร 0101/ว 3057 ลงวันท่ี 13 เมษายน 2563
8. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท่ี ทล 1001.1/ว 5055

ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563 
9. กระทรวงพาณิชย ท่ี พณ 0201/ว 1752 ลงวันท่ี 14 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

    มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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เรียน คณบดี
- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรมอบงานฝ่ายสื่อสาร-
องค์กร ดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวผ่าน e-mail
@rmutsv.ac.th ของบุคลากรทุกท่าน 
และประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์คณะฯ ต่อไป
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